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स्कोप्जे, अल्बानिया १९१९  

 जेव्शा भदय तेयेवा एक भरुगी शोत्मा, 

तेव्शा त्माांि ेनाल एग्नेव फोजाक्वीशु शोते. 

एग्नेवरा फाजायािा ददलव आलडत अवे, ती 

फाजायात आऩरी आई डानाच्मा भागे-भागे जात 

अवे.  

फाजायात पऱां-बाजमाांि ेउांि ढीग रालरेरे 

शोते. दगडाांच्मा यस्ट्त्मालय भातीिी बाांडी रालरेरी 

शोती. एग्नेव आऩल्मा आईरा खयेदी कयताांना 

ऩाशत अवे, डाना एकशी ऩवैा लामा घारलत नवे.   



शे  लऴष कदठण शोते.  एग्नेवच्मा लडडराांिा 

भतृ्म ूझारा शोता. नऊ लऴाषच्मा एग्नेवरा 

लडडराांिी खूऩ आठलण मेई. लडीर ततरा 

“पुर-कऱी” म्शणत. ततिी फशीण ऐज, आणण 

बाऊ रजायरा ऩण लडडराांिी खूऩ आठलण 

मेत अव.े  

एग्नेवि ेलडीर एक श्रीभांत व्माऩायी शोते.  

लडडराांशळलाम, फोजाक्वीशु ऩरयलाय गयीफ 

झारा शोता.  

भग आई   ड्रानान,े एक दकुान वरुु केरां. ती 

कऩडमाांलय बयतकाभ कयत अवे आणण ते 

वलकत अवे. 

ती वणाांवाठी रागणाये वलळऴे कऩड ेआणण 

रग्नाि ेकऩड ेवदु्धा शळलत अवे.. 



घयाच्मा दयलाजमालय थाऩ ऩडरी.एक गयीफ भदशरा 

फाशेय उबी शोती.. 

ड्रानान ेभदशरेरा त्माांच्माफयोफय यात्रीि ेजेलण घेण्मावाठी 

आत फोरालरे.  

भग ती  भदशरा एग्नेव, ऐज, रजाय, आणण आई फयोफय 

टेफरलय फवनू जेलरी.. 

एग्नेवरा लाटरां की ती भदशरा कोणी नातेलाईक आशे.  

ऩण ती एक अनोऱखी व्मक्ती शोती. 

ड्रानान ेएग्नेवरा म्शटरां की बकेुल्मा अनोऱखी रोकाांना 

नेशभी भदत कयामरा शली.  



जेव्शा एक ळजेायी भदशरा आजायी ऩडरी, 

तेव्शा एग्नेव आणण ततच्मा आईने त्मा 

भदशरेिी काऱजी घेतरी. 

 त्माांनी ददलवातून दोन लेऱा ततरा 

अांघोऱ घातरी आणण जेलामरा घातरे.. 

 त्माांनी  एक वलधला श्जिी वशा भरुां शोती 

त्माांना ऩण भदत केरी.  

जेव्शा  ड्रानारा काभ कयामि ेअवे,  तेव्शा  

एग्नेव स्ट्लतः एकटी जात अवे.  

आऩल्मा आईवायखीि एग्नेवऩण दवुऱमाांना 

भदत कयण्मालय वलवलाव ठेलत अवे.  



स्कोप्जे, अल्बानिया १९२२  

फाया  लऴीिी  एग्नेव आनांदाने डोरत गामरी.  

ततरा  ििषच्मा वांगीत वभशूात गामरा आलडत 

शोते.मालरून शरजाय ततरा चिडलत अवे.   

आता एग्नेव घयाच्मा तुरनेत वेके्रड शाटष ििषभध्मे 

अचधक लेऱ घारलत अवे.   

एग्नेव वेके्रड शाटष ळाऱेत शळकामरा गेरी. रजाय 

आणण ऐज ऩण ततथां शळकत शोते. एग्नेव एक ळाांत  

वलद्माचथषनी शोती. एग्नेवरा आऩल्मा आई फयोफय ििष 

भध्मे काभ कयामरा आलडे.  

 ती वणाच्मा ददलळी पुरां आणत अवे. ती 

प्रत्मेक ऩलाषवाठी फॅनय आणण झेंडा रालत अवे. 



एग्नेव आनांदी याशत अवे, ऩण ततिी तब्मेत नेशभी फयी 

नवामिी.  

ततरा नेशभी खोकरा आणण ताऩ मेत अवे. 

दशलाऱा ततच्मा स्ट्लास्ट्थावाठी िाांगरा नव्शता. 

म्शणून उन्शाळ्मात तति ेकुटुांफ डोंगयालय जात 

अवे.डोंगयालयिी ताजी शला आणण स्ट्लच्छ झये ततच्मावाठी 

िाांगरे शोते.  

 

 डोंगयालय, एग्नेव रोयेटोच्मा भॅडोनाच्मा ििषभध्मे प्राथषना कयत 

अवे. 

 ततथां ती आणण ऐज शभऱून राांफलय फपयामरा जात अवत.  

यात्री ते ळकेोटीजलऱ फवनू गोष्टी ऐकत अवत.  

मा प्रलावात एग्नेव वगळ्मात जास्ट्त खुळ अवे.  



जेव्शा उन्शाळ्मात एग्नेव १२ लऴाषिी झारी तेव्शा 

काशीतयी झारां.  

एग्नेव, भडोनाच्मा भतूीजलऱ गेरी.ततने भेणफत्ती 

ऩेटलरी आणण प्राथषना केरी. जेव्शा ती  प्राथषना कयत 

शोती तेव्शा एक आलाज ततरा ऐकू आरा.  

आलाजाने ततरा देलािा भागष अनवुयामरा आणण 

दवुऱमािी वेला कयामरा वाांचगतरे. 

देल स्ट्लतः ततच्माळी फोररा. 

भग  एग्नेवरा आऩल्मा जीलनाि ेकाम कयामि ेशे 

कऱरां.  

ती गरयफाांना भदत कयेर.. 

ती आऩरे जीलन ििषरा वभवऩषत कयेर आणण एक 

नन शोईर. 



कऱकत्ता, भारत  १९३१  

शवस्ट्टय तेयेवा आऩल्मा लगाषत उभ्मा शोत्मा. आता त्माांिां 

नाल एग्नेव  नव्शत.े 

लऴाषनलुऴ ेत्माांनी नन शोण्माि ेप्रशळषण घेतरे शोते. 

त्मा लवांतात, त्माांनी आऩरी ऩदशरी प्रततसा घेतरी शोती.  

त्माांनी खूऩ गोष्टीांिा त्माग कयण्माि ेठयलरे शोते. 

त्माांनी कॉन्लेंटच्मा दायाआड याशून काभ कयामरा शले शोते. 

त्मा खूऩ वाऱमा गोष्टी करू ळकत नव्शत्मा.त्मा रग्न करू 

ळकत नव्शत्मा.. 

जेव्शा  एग्नेव नन झाल्मा. तेव्शा त्माांनी एक नाल घेतरे. 

त्माांनी स्ट्लतःवाठी वेंट तेयेवाि ेनाल तनलडरे. त्मा ददलवाऩावनू 

त्मा शवस्ट्टय तेयेवा झाल्मा. 



शवस्ट्टय तेयेवा, रोयेटो कॉन्लेंट ळाऱेत शळकलताांना खूऩ खुळ 

शोत्मा. त्माांनी णखड़कीच्मा फाशेय राांफरिक दशयव्मा रॉन कड े

ऩादशरे. ततथां वगऱां काशी ळाांत शोते.खाण्मावाठी खूऩ काशी 

शोतां. ऩण रोयेटोच्मा शबांतीच्मा फाशेयि ेजीलन ळाांततऩणूष  

नव्शत.े 

रोयेटो कॉन्लेंट करकत्तात शोते, जमारा “भशाराांि ेळशय” म्शटरे 

जात अवे. 

करकत्तात िफकत कयणाऱमा जागा ऩण शोत्मा.   

ततथां झोऩडऩट्टीतरी गदी, घाणेयडमा जागा शोत्मा.  

मा घाणेयडमा लस्ट्तीत गयीफ रोक याशत शोते.भरुां पाटके कऩड े

घारत आणण किऱमात खाणां ळोधत..  

शवस्ट्टय तेयेवा एका  गयीफ देळािी नन झाल्मा शोत्मा.  

 त्माांनी देलाच्मा आव्शानाि ेऩारन केरे.ऩण काशीतयी गामफ 

शोते. 



 वशा लऴाषनांतय, शवस्ट्टय  तेयेवान ेआऩरी अांततभ प्रततसा  

घेतरी. 

 त्माांनी  गयीफ याशण्मािा तनणषम घेतरा.त्माांनी 

ऩयभेवलयाने ददरेरी आसा ऩाऱण्माि ेव्रत घेतरे.  

त्मानांतय रगेिि,  त्मा रोयेटो स्ट्कूरच्मा वप्रश्न्वऩर 

झाल्मा.  

त्माांन जलऱजलऱ ३०० भरुीांिी देखबार कयामिी शोती. 

 जेव्शा  बायतात मदु्ध वरुु झारे, तेव्शा, शवस्ट्टय  तयेेवा  

काऱजीत ऩडल्मा. अन्नािी खूऩ कभतयता शोती. गल्री 

गल्रीत गोळ्माांि ेआलाज घभुामरा रागरे. 

टॅंकािा गडगडाट झारा. 

 दांग्माऩावनू लािण्मावाठी रोक कॉन्लेंटच्मा शबांतीलय 

िढरे. 

शवस्ट्टय  तेयेवान ेत्माांना भदत केरी.  



रोयेटोभध्मे वाधायणऩणे जेलण एका रक द्लाये मेत 

अव.े ऩण रक वदु्धा दांग्माभधनू वटुल्मा नाशीत. 

ळाऱेत अन्न नव्शतां. अनेक लऴाषनांतय शवस्ट्टय तेयेवा 

रोयेटोच्मा िाय शबांतीच्मा फाशेय आरी. त्माांनी श्जकड े

ऩादशरे ततकड ेजखभी नाशीतय भतृ रोक ददवरे. 

त्माांनी यस्ट्त्मालय याशणाऱमा गयीफ रोक ऩादशरे. 

तेव्शा त्माांना ताांदऱू बयरेल्मा गोण्मा घेलनू जाणायी 

एक श्जऩ ददवरी. एक शळऩाई त्माांना थाांफलण्मािा 

प्रमत्न कयत शोता. ऩण ळलेटी शवस्ट्टय तेयेवारा 

ताांदऱू शभऱारे.  

रोयेटो भध्मे वयुक्षषत ऩयत आल्मानांतय वदु्धा त्मा 

िाय शबांतीच्मा फाशेयिी ऩरयश्स्ट्थती वलवरू ळकत 

नव्शत्मा. 



परू्व भारत,  १० सप्टेंबर १९४६  

एक  भदशन्मानांतय, शवस्ट्टय  तेयेवा एका  

रेनभध्मे फवल्मा.   

 त्मा करकत्त्मािी उष्णता आणण झोऩडऩट्टी 

ऩावनू दयू ऩशाडालय जात शोत्मा.  

ताजी शला  त्माांना थोडा आयाभ देईर. रेनच्मा 

िाकाांिा धाड धाड आलाज मेत शोता. 

शवस्ट्टय तेयेवान ेप्राथषना  केरी,  रेनच्मा 

िाकाांच्मा आलाजाऩेषा एक लेगऱा आलाज 

त्माांना ऐकू आरा. देल त्माांना रोयेटो वोडामरा 

वाांगत शोता. देलािी इच्छा शोती की त्माांनी 

झोऩडऩट्टीत जालनू वेला कयाली. त्मारा लाटत 

शोते की शवस्ट्टयने गरयफाांिी वेला कयाली. 

. 



शवस्ट्टय  तेयेवा शैयाण झारी.. 

 त्माांना लाटत नव्शते की देल त्माांच्माळी ऩयत 

फोरेर. 

ऩण त्माांना भादशत शोते की त्माांना वाध्मा 

गरयफाांफयोफय काभ कयण्मािी गयज आशे. ते 

काभ त्माांनी ऩदशरे कधी केरे नव्शते. 

करकत्तारा ऩयत आल्मानांतय शवस्ट्टय तेयेवान े

कॉन्लेंट  वोडण्मािी तमायी केरी. 

त्माांना ते काभ वोडणां अलघड शोते.  

शवस्ट्टय तेयेवाने त्मा कॉन्लेंट  भध्मे 20 लऴष काभ 

केरां शोतां.  त्माांना ततथां शळकलणां आलडत शोतां. 

ऩण त्माांना देलाच्मा आसेि ेऩारन कयामि े

शोते. 



शवस्ट्टय तेयेवान ेकेलऱ काशी ऩळैाांतनळी, रोयेटो 

च्मा  वयुक्षषत शबांती वोडल्मा.. 

ननिा  मतूनपाभष आता त्माांच्मावाठी खूऩ गयभ 

शोता म्शणून त्माांनी एक वाडी खयेदी केरी, जो 

बायतीम भदशराांिा ऩोऴाख शोता.ती वतुी 

कऩडमािी शोती आणण त्मालय तीन तनळ्मा 

येघा शोत्मा.  त्माांनी वाडी आऩल्मा िायी 

फाजूरा रऩेटून घेतरी आणण आऩल्मा डाव्मा 

खाांद्मालय एक  क्रॉविी  वऩन  रालरी. 

शवस्ट्टय  तेयेवारा लदै्मकीम  प्रशळषण घेण्मािी 

गयज शोती. यस्ट्त्मालय अनेक रोक आजायी 

शोते. त्मा रोकाांना तऩावण्मािी खूऩ गयज 

शोती.  



 म्शणून शवस्ट्टय तयेेवा त्मा नन्वजलऱ गेरी जमाांना 

चिफकत्वा कयणां मेत शोतां. त्मा  प्राथशभक उऩिाय  

कयामरा शळकल्मा. त्माांनी ऑऩयेळन कयताांना ऩादशरां. 

त्माांनी फाऱांतऩणावाठी गबषलती भाताांना भदत केरी.. 

शवस्ट्ट तेयेवाने नवषना वाांचगतरां की त्माांना  

वगळ्मात गयीफातल्मा गयीफ रोकाांिी देखबार 

कयामिी आशे.आता त्मा गरयफाांफयोफय याशीर.त्मा 

गरयफाांि ेखाणां खाईर –पक्त बात. ऩण एका  नन 

ने शवस्ट्टय  तेयेवा  माांना स्ट्लतः स्ट्लस्ट्थ याशण्मािा 

वल्रा ददरा. त्माांनी नीट खाल्रां ऩादशजे, आयाभ केरा 

ऩादशजे आणण स्ट्लच्छ यादशरां ऩादशजे. तेव्शाि 

त्माांच्माजलऱ गरयफाांना भदत कयण्मािी ताकद 

आणण उजाष मेईर. 

शवस्ट्टय तेयेवारा त्मा ननि ेम्शणणे ऩटरे.  



कऱकत्ता, भारत, १९४८  

रोयेटो  ळाऱेच्मा जलऱ  भोती झीर नालािी  एक  झोऩडऩट्टी 

शोती. ऩण झोऩडऩट्टी आऩल्मा नालावायखी वुांदय 

नव्शती.ततथरे रोक भातीिी जभीन अवणाऱमा झोऩडीत 

याशत शोते. रोक घाणेयडमा तरालाि ेऩाणी ऩीत आणण 

ततथांि अांघोऱ कयत शोते. 

. 

वपेद वाड़ीत छोटी नन त्मा घाणेयडमा लस्ट्तीत 

गेरी. ततथां वगळ्मात आधी ततने काम कयामरा 

ऩादशजे? 



शवस्ट्टय तेयेवा एक शळक्षषका शोत्मा. म्शणून 

त्माांनी वगळ्मात आधी एक ळाऱा वरुु केरी. 

शवस्ट्टय तेयेवाने एका झाडाखारी भरुाांना एकत्र 

केरां. त्माांनी एका काठीने भातीत अषयां 

शरदशरी.भग दवुऱमा ददलळी, कोणीतयी एक 

खुिी आणून ददरी. भग कोणीतयी टेफर 

आणरां. रलकयि अनेक भरुां  शवस्ट्टय  

तयेेवाच्मा उघडमा ळाऱेत शळकामरा आरे.  



शवस्ट्टय  तेयेवा  योज झोऩडऩट्टीत जात अवे. त्माांना 

वलवलाव शोता की रोक त्माांना जरूय भदत 

कयतीर.एक ददलव, त्माांना गरयफाांवाठी औऴधािी 

गयज ऩडरी. भग शवस्ट्टय  तेयेवा एका औऴधाांच्मा 

दकुानात गेल्मा. दकुानदायाने भोपत औऴध देण्माव 

नकाय ददरा. 

शवस्ट्टय तयेेवा ऩणूष ददलवबय त्माच्मा दकुानावभोय 

फवनू यादशल्मा. दकुान फांद शोण्माच्मा लेऱेव 

वलके्रत्माने त्माांच्मा मादीतरे वगऱे काशी ददरे.  

रलकयि त्माांि ेदोन जुने वलद्माथी त्माांच्माळी 

जोडरे गेरे. त्माांनी आऩल्मा ळाऱेवाठी एक झोऩडी 

बाडमाने घेतरी. शवस्ट्टय  तेयेवाने आऩरा स्ट्लतःिा 

वभशू ,नन्विा वभशू वरुु केरा.  

 त्मारा  शभळनयीज ऑप िरैयटी  म्शटरां गेरां. 

आऩल्मा वभशूाच्मा प्रभखु रुऩात त्मा आता भदय 

तेयेवा झाल्मा. 



१९५३भध्मे  भदय  तेयेवा  आणण त्माांच्मा नन्व एका 

भोठ्मा घयात याह्मरा गेल्मा. त्माांनी त्मारा  "भदय 

शाउव"  म्शटरां. वगळ्मा शवस्ट्टवष वकाऱी ४.४५ रा 

उठत अवत. भग त्मा घय स्ट्लच्छ कयत. वकाऱी 

आठ ते वाड ेफाया ऩमतं  

शवस्ट्टवष खयाफ लस्ट्तीत काभ कयत. त्मा दऩुायी जेलण 

आणण आयाभावाठी भदय शाउव भध्मे ऩयत मेत.  

भग त्मा ऩयत जात आणण वांध्माकाऱी ७.३० ऩमतं 

काभ कयत. यात्री झोऩण्माऩलूी त्मा जेलत आणण 

प्राथषना कयत. त्माांिा ददलव काभाने बयरेरा व्मग्र 

शोता.  

भदय तेयेवान ेऩण ददलवबय काभ कयत, ऩण त्मा 

यात्री वदु्धा खूऩ लेऱ काभ कयत.  



एक ददलव भदय  तेयेवारा गटायीत ऩडरेरी एक भतृ  

स्ट्त्री वाऩडरी.  भदय ततरा घेलनू दलाखान्मात गेल्मा. 

ऩण दलाखान्मात ततरा दाखर करून घेतरे नाशी. 

भयणाऱमा रोकाांिी वांख्मा खूऩ आशे,अवे 

दलाखान्मालाल्माांनी वाांचगतरां. 

झोऩड़ऩट्टीतल्मा भरुाांकड ेळाऱा शोती ऩण आजायी रोक 

अजूनशी यस्ट्त्मालय भयत शोते. भयणाऱमाना प्रेभ आणण 

काऱजी कयणाये कोणी का नव्शते? म्शणून भदय  तेयेवा  

माांनी  "तनभषर रृदम“ नालाि ेघय वरुु केरे. आता रोक 

एकटे भयणाय नाशी, त्माांिी कोणी काऱजी घेईर.  



 त्माांिा ददलव भोठा शोता. ऩण भदय  तयेेवाच्मा 

जलऱ नेशभी आजायी रोकाांिी वेला वशु्रऴुा 

कयण्मावाठी लेऱ शोता. त्माांच्माजलऱ अजून एक 

प्राथषनेवाठी लेऱ शोता. त्माांि े भरुां आणण भोठी 

भाणवां माांच्मालय प्रेभ शोतां.त्माांना आजायी रोक 

आणण भयणाये रोक माांच्मावलऴमी प्रेभ शोते. त्मा 

वगळ्मा गयीफ रोकाांलय प्रेभ कयत शोत्मा. भदय  

तेयेवा ततच्मावायखीि एक अनोखी व्मक्ती शोती. 

त्माांच्मावाठी प्रत्मेक व्मक्तीि ेभशत्ल शोते.  



१९७९भध्मे  भदय तेयेवा माांना नोफेर ळाांती ऩयुस्ट्काय 

शभऱारा. भदय  तयेेवान ेआऩरी वाधायण वाड़ी  नेवनू  

गयीफाांच्मा दशतावाठी तो ऩयुस्ट्काय स्ट्लीकायरा. त्माांनी 
त्माांच्मा वन्भानावाठी आमोश्जत जेलणाच्मा कामषक्रभारा 
नकाय ददरा. ते ऩवेै त्माांनी शभळनयीज ऑप िरैयटीरा 
ऩाठलण्मािी शळपायव केरी.  

 जवजळी त्माांिी प्रशवद्धी लाढरी,तवतवे त्माांि े
प्रकल्ऩ लाढत गेरे. त्माांनी जगबय शभळनयीज ऑप 

िरैयटी शाउव  उघडरे. 

१९९७रा वप्टेंफय भध्मे एका वांध्माकाऱी भदय 

शाउविी घांटा लाजरी.  शजायों उदाव रोक ततथां जभरे 
शोते. ८७लऴाषच्मा भदय तेयेवा माांि ेतनधन झारे शोते.  

 त्माांि े काभ  िार ूआशे. १२६देळाांभध्मे  शभळनयीज 

ऑप िरैयटी शाउव  भध्मे ४५०० ऩेषा अचधक कामषकताष 
काभ कयत आशेत.गयीफ आणण आजायी रोकाांजलऱ 
नेशभी भदत आणण काऱजी कयणाये रोक अवतात.  

 शेर्टचे  शब्द   
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